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Rozdíl mezi radostí
a veselostí?

Na návštěvě v Arpidě

V těchto dnech právě prožíváme dobu velikonoční. Je to velmi významné období v pevném řádu celého roku, kdy se dotýkáme tajemství znovuzrození života – v křesťanské víře
slavného Kristova zmrtvýchvstání anebo víry
v nový život přírody a života jako takového. Je
to čas radosti, pestrosti a barevnosti.
Jistě jste také mnozí z vás dostali velikonoční pohledy. Daly by se rozdělit na takové dvě
výtvarné skupiny: na obrázky s křesťanskými
výjevy s velikonoční tematikou Kristova zmrtvýchvstání a s nápisem „Radostné Velikonoce“
a na obrázky s folklórními výjevy s tematikou
vítání jara. Vajíčka, kuřátka, zajíčci, pomlázka
neboli šmigrus atd. Na takovýchto pohledech
nalézáme přání „Veselé Velikonoce“.
Když jsem si tyto obrázky letos prohlížela, přemýšlela jsem, zda je nějaký rozdíl mezi radostí a veselostí. Veselost může vyrůstat z radosti, ale radost nevyrůstá z veselosti. Veselý člověk ještě vůbec nemusí být radostný, a tím pádem i šťastný. Možná znáte ten starý, fousatý
vtip o člověku, který navštíví psychiatra a řekne mu o svých problémech. A psychiatr mu poradí: „No, vy jste na tom opravdu špatně, ale
něco vám řeknu, jděte dnes večer do cirkusu,
tam vystupuje jeden vynikající klaun, ten vás
rozveselí a přivede na jiné myšlenky.“ Pacient
mu na to odpoví: „Pane doktore, to asi nepůjde,
ten klaun z toho cirkusu jsem totiž já.“
Čím dál více pozoruji, že každému člověku
byla vložena do srdce touha být šťastný. Ale
protože má každý z nás svobodnou vůli, hledá
si své štěstí po svém. Mnoho lidí dnešní doby si
myslí, že radost vzniká tím, že si člověk neodpírá nic ke svému potěšení a úzkostlivě se vyhýbá bolesti. A přitom pravá radost, štěstí duše,
se rodí tak často právě z bolesti… Zde je tajemství lidí, kteří jsou před zraky společnosti taktně uklizeni, zavřeni, aby nepřipomínali těm,
kteří se chtěli jen veselit a „užívat si života“, že
je zde bolest, smrt a konec všech pozemských
radovánek. Tajemství lidí, kteří, ač trpí, dokáží
prožívat radost.
Skutečně něco vlastníme teprve v okamžiku,
kdy jsme ochotni se toho vzdát. Dáváním nikdy
neztrácíme. Co nás kdysi svazovalo a spoutávalo, promění se darováním v něco, co nás naopak otvírá a osvobozuje.
Přeji Vám, milí čtenáři, naději pramene skutečné a hluboké radosti o letošních Velikonocích,
ze které vyvěrá veselost.

Stalo se tradicí, že výnos z Tříkrálové sbírky v Chelčicích vozíme do Centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida do Českých Budějovic. Letos jsme
vykoledovanou částku rozdělili – polovina (tj. 4 391 Kč) byla předána Domovu sv.
Anežky v Čihovicích, druhá polovina putovala do českobudějovické Arpidy. Právě tam jsme se vypravili v pátek 19. února. Jeli především koledníci, kteří 10. ledna obětavě koledovali, a několik maminek, které měly za úkol celé „stádo“ ohlídat
a doprovodit v pořádku domů.

Klára K. M.

M. Cinádrová

V Arpidě jsme byli srdečně přivítáni a ochotně pozváni k opékání buřtů ve společenské místnosti. Dva nejstarší a nejodvážnější koledníci předali doc. Jiřímu Jankovskému, řediteli Arpidy, vykoledovaný obnos. Chvíli jsme poseděli u ohniště,
spořádali nabídnuté buřty, zazpívali si spolu s některými klienty písničky a potom
jsme si mohli prohlédnout speciální třídy a různá zařízení pro děti s postižením.
Po poledni jsme se vydali na Hřiště BezBot, kde se může opravdu jen bez bot,
protože je zde všechno určeno pro běhání a hopsání dětí. Některé děti se odvážně vrhly do bludiště se skluzavkami, jiné zamířily do míčového bazénu, další si
mohly postavit např. dům
z velkých modulů lega.
Maminky si v klidu poseděly u kávy a za občasného dohledu na děti probraly všechno důležité...
Domů jsme dovezli spící
děti – přece jen to byl den
velkých zážitků.
Děkujeme Obci Chelčice,
která náš výlet finančně
zabezpečila, a také panu
řidiči Kubíkovi, který nás
ochotně dovezl, kam jsme
potřebovali.
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Zápis č. 2/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 17. 2. 2010
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
František Krump, Miroslav Vavruška
Ověřovatelé: Jan Baloušek, ing. Miroslav
Dušek
Omluveni: ing. Lucie Aiznerová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1.

Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2010 ze dne 11. 1.
2010.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zástavního práva k nemovitosti čp. 8 k poskytnutému úvěru na
Modernizaci místních komunikací.
4. Žádost o pronájem bytu.
5. Návrh rozpočtu pro MŠ Chelčice.
6. Žádost MŠ Chelčice o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu.
7. Žádost o prodej pozemku.
8. Schválení měsíčních odměn předsedů
a členů finančního a kontrolního výboru.
9. Žádost o příspěvek Římskokatolické
farnosti Lomec.
10. Informace z Valné hromady MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech.
11. Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 1/2010 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 11. 1. 2010 (trvá
bod 16/c z jednání ze dne 11. 11. 2009). Bez
připomínek. č. 2/2010/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu
ing. Miroslava Duška a Jana Balouška. č.
2/2010/2
ad 3) Zastupitelstvo obce Chelčice jednomyslně schválilo zástavní právo na nemovitost čp. 8 v Chelčicích (obecní hostinec) k poskytnutému úvěru na akci „Modernizace místních komunikací Chelčice“.
č. 2/2010/3
ad 4) OZ odložilo rozhodnutí o přidělení
bytu 1+0 v budově VÚZ v Chelčicích na
příští jednání zastupitelstva. č. 2/2010/4
ad 5) OZ bere na vědomí návrh rozpočtu
MŠ Chelčice na rok 2010. č. 2/2010/5
ad 6) OZ jednomyslně schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ve
výši 10 000 Kč a bere na vědomí výsledek
hospodaření MŠ Chelčice za rok 2009. č.
2/2010/6
ad 7) OZ jednomyslně schvaluje prodej po-

zemku p.č. 637/2 o výměře 421 m2 za dohodnutou kupní cenu 4 210 Kč panu Karlu
Kortusovi. č. 2/2010/7
ad 8) OZ jednomyslně schvaluje měsíční
odměny předsedů a členů kontrolního a finančního výboru, kteří jsou zároveň zastupiteli obce, měsíčně, členům kontrolního a
finančního výboru, kteří nejsou zastupiteli,
schvaluje odměnu ročně s platností od 1. 2.
2010. Výše měsíční odměny předsedů výborů je 69 Kč a výše měsíční odměny členů
výborů, kteří jsou zároveň zastupiteli, činí
měsíčně 45 Kč. č. 2/2010/8
ad 9) OZ schvaluje poměrem 4 hlasy pro
a 2 hlasy proti příspěvek Římskokatolické
farnosti Lomec ve výši 15 000,- Kč na knihu „Svátosti. Viditelná znamení neviditelné
skutečnosti spásy. Pastorační postřehy jihočeského kněze.“ č. 2/2010/9
ad 10) OZ bere na vědomí informaci starosty obce z Valné hromady MAS Rozkvět
zahrady jižních Čech. č. 2/2010/10

Zápis č. 3/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 17. 3. 2010
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
ing. Lucie Aiznerová
Ověřovatelé: ing. Lucie Aiznerová, ing.
Věnceslava Jakubcová
Omluveni: František Krump, Miroslav Vavruška
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2010 ze dne 17. 2.
2010.
Volba ověřovatelů zápisu.
Návrh rozpočtu pro rok 2010.
Žádost o pronájem bytu.
Informace o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009.
Pronájem nebytových prostor.
Informace o projektové žádosti Územní plán obce Chelčice.
Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 2/2010 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 17. 2. 2010 (trvá
bod 16/c z jednání ze dne 11. 11. 2009). Bez
připomínek. č. 3/2010/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Lucii Aiznerovou a ing. Věnceslavu Jakubcovou. č. 3/2010/2

ad 3) OZ projednalo a schválilo předložený návrh rozpočtu obce pro rok 2010. č.
3/2010/3
ad 4) OZ schválilo přidělení bytu 1+0 v budově VÚZ v Chelčicích panu Karlu Böhmovi. č. 3/2010/4
ad 5) OZ projednalo zprávu o výsledku
hospodaření obce za rok 2009. č. 3/2010/5
ad 6) OZ jednomyslně schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor na pronájem čp. 1 – fara s Domovem sv. Anežky,
Čihovice na dobu určitou do 30. 6. 2012.
č. 3/2010/6
ad 7) OZ bere na vědomí zamítnutí žádosti
o dotaci v rámci PRV na zpracování Územního plánu obce Chelčice a zároveň schvaluje podání žádosti do GP JčK na podporu tvorby územně plánovací dokumentace
obcí. č. 3/2010/7
ad 8) Na základě dopisu společnosti Jikord, s.r.o. ČB zastupitelstvo obce pověřuje starostu prověřením koordinace linek
č. 380510 Vodňany – Netolice a linek č.
300017 ČB – Vodňany a č. 360022 Písek –
Vodňany. č. 3/2010/8/a

Vítání občánků – 21. 3. 2010
•
•
•

Johanka Štindlová, nar. 13. 6. 2009,
bytem Chelčice 88, rodiče Věra a Pavel Štindlovi.
Matěj Šmíd, nar. 22. 6. 2009, bytem
Chelčice 16, rodiče Michaela a Petr
Šmídovi.
Petr Šenkýř, nar. 22. 10. 2009, bytem Chelčice 33, rodiče Hana a Martin Šenkýřovi.
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Aktuálně z MAS –
3. výzva SPL

Domov je pipravován a budován v objektu bývalé fary v Chelicích (2 km od Vodan). Na
rekonstrukci a provozu domova spolupracují Obec Chelice, obanské sdružení Mája – Tvoivé
Chelice a Domov sv. Anežky, o.p.s. z Týna nad Vltavou.
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Chelický domov sv. Linharta je pipraven pro dosplé lidi se zdravotním (tlesným,
mentálním, kombinovaným) postižením, pro absolventy speciálních tíd základních škol, pro
absolventy
škol, pro
neúspšné
o zamstnánízahájení
se zdravotním
postižením.
copraktických
nejsrdečněji
Vás
zveme uchazee
k neformálnímu
provozu
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CHELICKÝ D M V SV. LINHARTA
SOCIÁLN TERAPEUTICKÉ DÍLNY PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Milí přátelé,

Chelčického domova svatého Linharta,

MAS Rozkvět zahrady jižních Čech v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2007-2013 v souladu se Strategickým
plánem LEADER (SPL) s názvem „KVĚTY, PLODY A LIDÉ ZAHRADY JIŽNÍCH
ČECH“, vyhlašuje dne 15. 3. 2010 již
3. výzvu k předkládání žádostí o dotaci
na realizaci projektů.
Otevřeny jsou fiche pro zemědělce, podnikatele, obce, svazky obcí a neziskové organizace.

Názvy vyhlášených fichí:
Fiche č. 1 - NAŠE MODERNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
Fiche č. 5 - PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM
RUCHU
Fiche č. 6 - PROSTOR
Fiche č. 7 - DĚDICTVÍ
Fiche č. 8 - ZÁZEMÍ
Příjem žádostí je stanoven na 17. a 18. května 2010, ukončení příjmu žádostí je 18. 5.
2010 v 17.00 hod.
Přesné znění 3. výzvy k najdete na vývěsní
desce OÚ nebo na www.masrozkvet.cz.
Dne 1. 4. 2010 proběhne bezplatné školení
od 10.00 hod v Centru pro neziskový sektor Lhenice a od 13.30 na OÚ Sedlec fichí
č. 6, 7 a 8. Tam se dozvíte, jak konkrétně zpracovat projekt, aby byl úspěšný, a
jaké dokumenty jsou potřeba. Také budou
až do příjmu žádostí probíhat v kancelářích
MAS Rozkvět (Lhenice, Sedlec) individuální konzultace. Informace ke školení nebo
konzultacím na tel. 773 587 023.
Více informací v kanceláři
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech,
Školní 124, Lhenice, na tel. 773 587 023,
e-mail: kancelar@masrozkvet.cz.
Veškeré dokumenty výzvy najdete na
www.masrozkvet.cz.
Monika Hůrská

Z

Chelický domov sv. Linharta nabízí každodenní zapojení do rznorodých pracovních inností,
aktivní úast pi vzdlávacích a spoleenských akcích, píležitost pro nové sociální kontakty,
které proběhne
Velký pátek
2. dubna
2010 od
10 hodin
udržení a rozvíjení
pracovních na
a sociálních
dovedností.
Poskytujeme
sociální
službu „Sociáln
terapeutické dílny“ podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Využití této služby
v
budově
bývalé
fary
v
Chelčicích
(naproti
kostelu
sv.
Martina).
nevyžaduje finanní úhradu od uživatele služby (vyjma stravování a pípadné osobní asistence).

OD ÚNORA 2010 JSME TU PRO VÁS
Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se s Vámi na setkání.

			
			
			

Klienti a zaměstnanci Chelčického domova sv. Linharta,
Domov sv. Anežky v Týně nad Vltavou,
Obec Chelčice a OS Mája-Tvořivé Chelčice

Keramická a sochaská dílna * Textilní dílna * Práce
na zahrad * Údržba zelen * Sušení kvtin a bylin *
POMŮŽETE NÁM?
Suchá vazba * Sadaské práce * Úklidové práce *
o sdvr
a domácí
zvíataChelčice
* Pomoc
*
VePée
spolupráci
Obcí Chelčice
a o.s. Mája-Tvořivé
zahajujeseniorm
2. dubna 2010 provoz
nové
středisko
pro
poskytování
sociálně
terapeutických
dílen
na
Vodňansku
a
NetolicPomoc s provozem Památníku Petra Chelického

ku „Chelčický domov sv. Linharta“. V našich skromných začátcích můžete nyní pomoci i
Vy.Zahájení
Budeme provozu:
vděčni, pokud
nám budete moci nabídnout darem některé z následujících věcí:
únor 2010

Provozní
doba: pracovní
pondlí –stoly,
tvrtek
8:00regály,
– 14:00knihovničky,
hod.
Nábytek
a doplňky:
židle,
komody, věšáky a věšákopátek 8:00 – 12:00 hod.
vé stěny, zrcadla, garnýže,
svítidla, nástěnky, odpadkové koše, květináče, pokojové květiny.
Textil
krytiny:
rohožky,
koberec
(zátěžový),
utěrky, ubrusy.
Pro adalší
informace
nebostarší
v pípad
zájmu
o využití ručníky,
této
Nádobí:
rychlovarná
konvice, hrnky, lžičky, příbory, talířky, talíře, misky, menážky.
sociální
služby kontaktujte:
Mgr.kamna
Jana na
Šestáka,
tel.: 385
007, 603
265 žehlička,
491,
Další:
dřevo, nářadí
pro724
obsluhu
kamen,
žehlicí prkno, smetáky, mopy,
email:
anezka@anezka-tyn.cz
.
vědra,
hadry,
čisticí prostředky, hrábě,
lopaty, rýžová košťata, stavební kolečka, štětce, nůžky, čtvrtky, provázek, kancelářské potřeby atd.
Poskytování této sociální služby je financováno z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihoeském kraji" (CZ.1.4/3.1.00/05.00014)
spolufinancovaného Evropskou Unií v rámci Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost - www.individualni-projekt.cz .

Pokud byste cokoliv z těchto věcí mohli nabídnout, obraťte se na Hanku Machovou (Chelčice 109, tel. 602486843) nebo M. Cinádrovou (Nestanice 11, tel. 608 076 360), příp. pošlete zprávu s nějakou bližší charakteristikou na email anezka@anezka-tyn.cz. Pravděpodobně neodebereme všechny nabídnuté věci, musíme taky trochu myslet na funkci a množství.
V každém případě Vám už dopředu děkujeme za nabídku a pomoc.
Domov sv. Anežky, o.p.s., Čihovice 30, Týn nad Vltavou, tel. 385 724 007
středisko Chelčický domov sv. Linharta, čp. 1, tel. 775 382 477

V sobotu 1. 5. 2010 a v neděli
2. 5. 2010 proběhne
svoz nebezpečného odpadu
ve spolupráci s firmou RUMPOLD Vodňany a.s. Kontejner bude umístěn v areálu
obecního skladu a přístupný v těchto hodinách:

sobota 8,00 – 12,00
neděle 8,00 – 12,00

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví
v naší obci svá jubilea:
14. 3.
22. 3.
25. 3.
8. 4.
11. 4.

Petra Píchová, 15 let, Chelčice 107
Jaroslav Konvička, 79 let, Chelčice 27
Marie Píchová, 71 let, Chelčice 29
Jana Tůmová, 55 let, Chelčice 94
Jiří Vacek, 55 let, Chelčice 50

Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a
osobní spokojenost.
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Zpráva o činnosti na valné hromadě
občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice
konané dne 5. března 2010
Vážení přítomní členové i příznivci občanského sdružení
Mája-Tvořivé Chelčice!
Dovolte, abych nyní za celou radu občanského sdružení shrnul ve
zprávě o činnosti celoroční snažení našeho sdružení se svými devíti
kluby. Scházíme se tu již popáté na valné hromadě a v letošním roce
se již nachyluje šestý rok naplněný činností a tvořivostí. Myslím, že
za námi je vidět mnohá práce jak na poli kulturním, společenském,
sportovním, ale i v rámci mezilidských vztahů uvnitř i mezi kluby –
a to není věc samozřejmá.
Rada sdružení se za rok sešla celkem šestkrát a řešila přípravu
a organizační zajištění akcí, které v obci probíhaly. A tam, kde
bylo potřeba, tyto akce také členové sdružení organizačně zajišťovali. Nemalou měrou se rada sdružení také zabývala zajišťováním financí skrze krajské, národní dotační tituly i grantová schémata
různých nadací, o kterých ještě dnes uslyšíme… Další činností rady
byla koordinace nových aktivit a nově vzniklých tradic v naší obci,
které přesahují hranice Chelčicka. Je to např. nově vzniklá tradice
Živého Betlému na Štědrý den, rozšířená tradice Tříkrálové sbírky,
rozšíření aktivit o chelčické pouti sv. Máří Magdalény (např. o sochařskou výstavu v kapli sv. Máří Magdalény na Lázni), dále bližší navázání spolupráce s nově vznikajícím Chelčickým domovem
sv. Linharta z bývalé chelčické fary ve spojitosti s propojením chodu nového Památníku Petra Chelčického a další zajišťování plynulého chodu již známých aktivit a tradic našich klubů ve sdružení.
Díky tomuto širokému působení našeho ne přímo typického občanského sdružení se stalo sdružení Mája-Tvořivé Chelčice známé nejen v Chelčicích, ale i v celém jihočeském regionu (neboť většina
občanských sdružení se věnuje jednomu tématu zájmu a naše sdružení zahrnuje devět odlišných zájmových klubů, které dokáží vedle
sebe žít a doplňovat se).
Rád bych při této příležitosti vyzdvihl činnost každého jednotlivého klubu sdružení, neboť většina členů všech těchto klubů se zapojila do činnosti v obci a mnozí z nich se ve volném čase a bez nároku na odměnu věnují přípravě a organizaci činnosti ve sdružení, vedou a sami se aktivně podílejí na tvorbě jednotlivých aktivit. V tomto roce bych rád připomenul některé aktivity spojené s úspěšnými
dotačními tituly podané díky velkorysosti naší obce Chelčice, která
většinu dotačních titulů zaštítila (bylo jich mnoho a ještě o nich bude
podrobná zpráva Mgr. Kláry Kavanové Muškové), dále činorodé aktivity Klubu pohody a zábavy, který se organizačně podílí na společensko-kulturním dění v obci – organizoval jak zájezdy na divadelní představení, odpočinkové relaxační pobyty, každoročně organizuje „putování po zoologických zahradách v Česku“, pořádá maškarní ples pro děti i dospělé, dále turistický pochod Chelčický škrpál a
pravidelně pořádá velikonoční a adventní tradice.
Dále bych rád poděkoval fotbalovému klubu i klubu hasičů za pomoc při různých brigádách na zkrášlení obce a obecního majetku (ať
už to bylo na obecním špýcharu, fotbalovém hřišti nebo i v poslední
době v budovách fary a přilehlého dvora). Klub hasičů také rozvíjel
svoji činnost na poli hasičského sportu. Jak muži, tak i ženy nás dobře reprezentovali na okrskové soutěži v Libějovicích, kde zvítězili.
Dále se snažíme přitáhnout k tomuto sportu i děti. Co se týká fotbalu, v uplynulém období byl ustanoven oddíl mladých začínajících talentů a rozvíjela se spolupráce s fotbalovým klubem ve Vodňanech.
Poděkování patří také nezávislým a sportovním klubům Průhonu,

Poker clubu, který v letošním roce prožívá své velké členské přírůstky, a také volejbalovému klubu za udržování zábavy a sportovního ducha pro mladé v naší obci. Volejbalový klub si v letošním roce
vzal na starosti i pořádání cvičení pro ženy na míčích, které probíhají v Klubovně našeho sdružení v Klubíčku. Poker club rozvíjel svoji
činnost na poli zábavy pro mladé a bylo vidět, že tato varianta mladé
přitahuje. Cílem byla pořádání turnajů v této hře; během roku bylo
uskutečněno 29 turnajů s průměrnou účastí 17 lidí. Dále poděkování
patří také tvořivým klubům – divadelnímu klubu Chelčickému štěstí (který letos zakončil jednu svou etapu mládežnického ochotnického souboru a zakončil slavnostní derniérou detektivní hry při Slavnostech Gymnázia Vodňany), dále Mateřskému klubíčku, který se
rozrostl do několika oddělení od nejmenších až po školáky a jeho
návštěvníci se rozrostli do širšího okolí na Chelčicku i Vodňansku.
Dále keramickému kroužku za uspořádání letního sochařského sympozia pro více jak 30 výtvarníků pod vedením 5 profesionálních lektorů. Výsledkem této akce bylo uspořádání další aktivity o chelčické letní pouti – a to ve spolupráci s OS Lázeň uspořádání sochařské
výstavy v kapli sv. Máří Magdalény. Všem těmto klubům bych rád
poděkoval za pravidelnou celoroční pestrou činnost pro děti, rodiče,
dospělé i seniory z Chelčic a i širšího okolí.
Dále sdružení v tomto roce úspěšně rozvíjelo spolupráci zejména s místní obcí Chelčice (zejména při společenských a kulturních
aktivitách – jako je např. vítání občánků, pořádání chelčické letní
poutě sv. Máří Magdaleny, plesů v obci, dále při pořádání a zajišťování veřejných brigád a mnohé další.
Dále naše sdružení velmi dobře spolupracuje s chelčickou římskokatolickou farností, se kterou pořádá vánoční i novoroční koncert.
Nejednou se sdružení podílelo na společných projektech vypsaných
Jihočeským krajem i Programem rozvoje venkova Ministerstva zemědělství skrze Místní akční skupinu Rozkvět zahrady jižních
Čech. Toto občanské sdružení díky jednomu z projektů tohoto Programu rozvoje venkova mohlo finančně zaštítit nové vybavení do
naší klubovny OS Mája-Tvořivé Chelčice v tzv. Klubíčku. Rád bych
této Místní akční skupině působící v našem Chelčicko-Lhenickém
mikroregionu tímto poděkoval.
Další navázaná spolupráce v letošním a loňském roce dále velmi
dobře probíhá navázalo spolupráci s Domovem sv. Anežky v Čihovicích u Týna nad Vltavou, které v současné době zaštiťuje sociální službu sociálně terapeutické dílny v Chelčickém domově sv. Linharta pro lidi se zdravotním postižením, která zahájí svou činnost již
od 1. dubna 2010. Podrobnosti ještě také uslyšíte při další elektronické prezentaci. Dále probíhá i spolupráce s dalšími neorganizovanými spolky z okolního regionu (např. velmi dobře volejbalový klub spolupracuje s kluby okolních obcí – jako např. s volejbalovým družstvem Ebi).
Na počátku působení našeho sdružení jsme si dali za cíl postupně rozšiřovat své aktivity pro ostatní spoluobčany v místě působiště, okolní obce regionu i pro ostatní místní spolky a sdružení – myslím si, že se nám toto předsevzetí podařilo podpořit jak na
místní úrovni (např. připravujeme zapojování seniorů skrze aktivity
cestopisných besed, které budou pořádány v naší klubovně), tak na
úrovni regionální v rámci Jihočeského kraje – konkrétně bych jmenoval velmi dobrou spolupráci s Chelčicko-Lhenickým mikroregionem i místní akční skupinou Rozkvět zahrady jižních Čech, např.
při pořádání jarních cykloturistických Slavností květů, tak i na podzim při obdobné akci při Slavnostech plodů, tak i v letošním roce
při pořádání společenských slavností plodů v naší obci – a to s mezinárodní účastí německých partnerů z místní akční skupiny Deggendorf. V současné době probíhají mezi všemi těmito skupinami projekty spolupráce a o některých konkrétních z nich ještě v závěru promluví pan starosta Jiří Iral.
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Ze života spolků
Z výčtu činností je zřejmé, jak pestrý a činorodý je život v naší obci.
Všem, kteří se nějakým způsobem podílejí na tom, že veškerá tato
činnost funguje, patří velké poděkování. Je to velice vzácná věc, a
proto buďme patřičně hrdí na to, že jsme občany Chelčic - této tvořivé a činorodé vesnice.
Děkuji Vám za pozornost a těším se jménem celé Rady sdružení na
další spolupráci s každým z Vás.
František Krump
předseda OS Mája-Tvořivé Chelčice

Zprávičky z mateřské školy „CO NÁS BOLÍ?“
Do 1. tř. ZŠ odchází stále vysoké procento dětí s nesprávnou výslovností. Pokud se
však s dětmi začne pracovat
v logopedických poradnách
až od pěti let (jak tomu bývá
ve většině případů), je již nesprávná výslovnost zafixovaná a je nutná náprava, která
přechází až do období vstupu
dítěte do základní školy. A to
bývá pro malého školáčka období velmi náročné.
Ne všichni rodiče pečují o řeč svého dítěte buď proto, že problém
nevnímají, že se jim líbí, jak dítě mluví, nebo vzhledem k pracovnímu vytížení nemají na dítě čas nebo nevědí, jak s dítětem vést dialog. O tuto problematiku se začínají zajímat až před zápisem do
1. tř. ZŠ (při zjištěných nedostatcích ve výslovnosti je doporučována návštěva u odborníka, zpravidla bývá dítěti navržen odklad školní docházky).
Aby k těmto situacím nedocházelo, snažíme se je řešit a předcházet
jim. Rodičům připomínáme, že jejich dítě nemluví dobře, co je třeba s ním dělat a hlavně s ním pracovat doma každý den, doporučujeme návštěvu logopedického odborníka. Ve škole s dětmi provádíme správnou motivací artikulační cvičení; písničkovými motivy,
hrou na tělo a napodobováním hlasů a zvuků zvířat získáváme děti
ke spolupráci, věnujeme velkou pozornost práci s mluvidly. Všechny uváděné činnosti zařazujeme plánovitě a hlavně každý den, ale
máme omezené možnosti. Dětí s vadou řeči stále přibývá, a tak nejdůležitější roli při řečové výchově má a měla rodina. Rodiče s dětmi musí hodně mluvit, opravovat jejich řeč, aby výslovnost jednotlivých hlásek byla správná. Už od malinka na děti nešišlají, procvičují jejich mluvidla a hovoří s nimi správně česky. MŠ úsilí rodičů
podporuje a spolupracuje při nápravě řeči jejich dětí.
Správná výslovnost pak jistě usnadní dítěti vstup do 1. třídy základní školy.

Zápis dětí do mateřské školy probíhá
od 24. 5. do 28. 5. 2010 na školní rok 2010/2011
v dopoledních hodinách.
V této době si přijdou rodiče přihlásit dítě s písemnou žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a potvrzením od lékaře, že je
dítě způsobilé navštěvovat mateřskou školu (formuláře si mohou
vyzvednout předem ve škole u řed. školy) a s rodným listem dítěte.

Do mateřské školy přijímáme děti dle těchto pravidel:
1/ děti nejstaršího předškolního věku – 5-6leté a 6leté s odkladem
školní docházky, které mají trvalé bydliště v Chelčicích a přilehlých obcích (Truskovice, Libějovice, Stolice, Nestanice, Dlouhá
Ves, Černěves)
2/ děti 4-5leté na celodenní provoz, které mají trvalé bydliště v obci
Chelčice
a přilehlých obcích
3/ děti 3-4leté, jejichž matka pobírá rod. příspěvek, na 4 hod.denně,
které mají trvalé bydliště v obci Chelčice a přilehlých obcích
4/ děti do 3 let věku, které jsou soběstačné v sebeobsluze, matka pobírá rod. příspěvek, na 5 dnů v měsíci do dovršení 3 let a mají trvalé bydliště v obci Chelčice a přilehlých obcích (dle kapacity školy)
5/ děti mohou být přijaty do 30. září s pozdějším nástupem (po dovršení 3 let během šk. roku – platí udržovací poloviční úplatu za šk.
vzdělávání)
Poznámka: Umísťování dětí z přilehlých obcí bude posuzováno také
dle toho, jak jmenované obce přispívají na provozní náklady mateřské školy.
Vondrášková Věra
ředitelka MŠ

Ze židle až do amazonského pralesa
Před pár lety jsem četla báječnou knihu od Miloslava Nevrlého jménem Karpatské hry. Vypráví o putování jediného člověka po pustých
horách Rumunska. Sám, jen s malým batohem a ve staré košili. Čtenář vnímá každé slovo a sní. Je tam společně s ním v horách, cítí vítr,
třese se zimou a pije z horských bystřin.
Tak poutavá byla i přednáška pana doktora Pultara. Stejně jako Miloslav Nevrlý putoval po většinu své cesty sám a mimo batohu plného potřeb k focení a pár dalších věcí nenesl nic.
Jeho cílem nebyly rumunské hory, ale oblast rozprostírající se okolo
nejdelší a nejmohutnější řeky na světě – Amazonky. Tropický deštný prales, který téměř celou oblast Amazonie pokrývá, je domovem
obrovského počtu rostlin a živočichů. A hlavně jim bylo vyprávění
věnováno. Jak jaká rostlina vypadá, je možné zjistit doma z literatury, botanických klíčů a internetu. Je-li léčivá či jedlá, bylo třeba zjistit až na místě. V batohu přece byly jen fotoaparáty a pár drobností, jídlo nikoli. Podobně tomu bylo i s faunou – důležité je vše řádně zdokumentovat, nafotit a ochutnat i vzhledem k tomu, že nejbližší nemocnice byla často daleko i stovky kilometrů.
Ze židliček jsme sledovali obrázky tropických rostlin, stromů s ovocem, ptáky, obojživelníky a hlavní cíl výpravy – hmyz. V bezpečí
před všudypřítomnými mravenci, štíry, sklípkany, vosami a jiným
bodavým hmyzem, o hadech nemluvě, jsme z příjemně vytopené
místnosti sledovali fotografie největších motýlů na světě, pestrých
šípových žabek a velkých papoušků.
Ze židle až do amazonského pralesa – komu se to poštěstí? No, všem
těm, kteří přišli na přednášku pana doktora Pultara o jeho cestě do
Amazonie. Nesešlo se nás mnoho, ale to nemohlo umenšit zážitek
z velice pěkného, vtipného a poutavého vyprávění, které z nás na pár
hodin udělalo objevitele a dobrodruhy. Děkujeme!
M. Šmídová
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V minulém roce Poker
Club Chelcice uspořádal
29 turnajů, z toho poslední byl již tradičně zakončen prestižním Vánočním
turnajem a kvalitním rautem. V roce 2010 jsme dostali dotaci 10 000 Kč, peníze byly použity na nezbytně nutné prostředky ke konání turnajů. Našich turnajů se pravidelně účastní okolo 18 účastníků, kteří se zapojují do Chelčicko-Vodňanské tour. Vítěz těchto tour se zúčastní kvalitnějších garantovaných turnajů. Cílem našeho spolku je rozvoj pokeru v okolí Chelčicka. Těšíme se
na nové účastníky tohoto sportu. Turnaje se konají pravidelně každý pátek.

Mateřské KLUBÍČKO
Pátky již neodmyslitelně patří v Klubovně OS Mája-Tvořivé Chelčice dětem a rodičům (převážně maminkám).

Info: Petr Novák (723 029 763), Lukáš Říha (608 720 436)

Dětský divadelní soubor CHELČICKÉ ŠTĚSTÍ

11. února 2010 při Slavnostech Gymnázia Vodňany vystoupil divadelní soubor Chelčické štěstí v Kulturním domě ve Vodňanech naposledy se svou detektivní hrou Neobyčejný případ obyčejného advokáta. Toto úspěšné představení se stalo derniérou nejen tohoto detektivního příběhu, ale také zakončilo jednu velkou etapu chelčického divadelnictví. Generace herců a hereček, jako jsou např. slečny
Píchovy, Eva Machová, Bětka Žigová, Anička Šubová, Kristýna Lukešová, Honza Schovanec, bratři Křenkovi a mnozí další, prozatím
zakončila svou divadelní éru a na řadu přišli opět mladší, šikovní a
talentovaní herci a herečky.
Srdečně zveme všechny zájemce o „divadelní kumšt“ z Chelčicka
i širokého okolí do dramatického kroužku, ze kterého vzejdou noví
talenti pro mnohá budoucí divadelní představení. Zveme všechny
každou sobotu do klubovny OS Mája-Tvořivé Chelčice (do Klubíčka v obecní vile) od 14
hod. do 15.30 hod. na
tzv. „dramaťáček“, který vede slečna Kristýna
Rejžková.
Těšíme se na všechny
nové tváře již tuto sobotu.
Klára Kavanová Mušková a Kristýna Rejžková

Ranní „Klubíčko mimátek“ se stalo oblíbeným časem pro setkání,
popovídání, masáže a cvičení pro miminka do 1 roku věku s jejich
maminkami. Toto oddělení nejmenších navštěvuje střídavě okolo 15
miminek se svými maminkami a jsou to krásná dopoledne plná klidu, vůně a „mateřského klína“. Přijďte si i Vy s námi odpočinout a
popovídat si o trablích vašeho miminka…

Odpolední „Klubíčko pro větší rošťáky“ navštěvují děti s rodiči většinou do školního věku a je to čas pro cvičení, zatancování, čas pro
písničku, pohádku i pro tvořivé ruce… Oblíbená je také společná
zdravá svačinka a společné zaskotačení si… Každý pátek se scházíme v Klubíčku v čase od 15 do 18 hod. a všichni jsou vítáni.
Klára Kavanová Mušková
a Markéta Cinádrová

Keramický a sochařský kroužek
Se zahájením provozu Chelčického domova sv. Linharta bude souviset i keramická a sochařská dílna v prostorách bývalé fary u kostela sv. Martina. Výtvarný ateliér se přestěhuje z podkrovních prostor
obecního úřadu do sociálně terapeutické dílny a bude otevřen každou sobotu i pro širokou veřejnost z Chelčic i okolí.
Tento keramický a sochařský kroužek není omezen věkem a je vítán každý, kdo si chce chvilku odpočinout tvořením a odreagovat se
např. točením na kruhu nebo vytvářením sochy či keramiky…
Od 24. dubna 2010 bude každou sobotu keramický kroužek otevřen
pro všechny zájemce od 15.30 do 18.30 hodin.
Srdečně Vás všechny zveme.
Klára Kavanová Mušková
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Maškarní bály

To vajíčko malovaný je od srdce darovaný

V sobotu 20. března odpoledne se Obecní hostinec v Chelčicích
proměnil v podivné místo – scházeli se tu princové, rytíři, princezny a víly, čarodějnice, indiáni, piráti, kovbojové, medvědi, zajíci,
včeličky; přišel také Křemílek s Vochomůrkou, Maková panenka,
trestanec, kostlivec a řada dalších postaviček, které v Chelčicích jinak nepotkáte. Na dětský maškarní bál přišlo kolem šedesáti dětí a
stejně tolik dospělých, kteří se zájmem sledovali hemžení masek.

Děti vytrvale tancovaly, soutěžily, také si mohly koupit tombolu
s překvapením – to vše za doprovodu veselé hudby Relaks, která neúnavně provázela celé maškarní. První cenu mezi předškolními dětmi
vyhrál vysokozdvižný vozík a mezi školními dětmi zvítězila žirafa.
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Na Květnou neděli, v sobotu 28. března 2010, se uskutečnily Velikonoční tradice pořádané OS Mája-Tvořivé Chelčice - Klubem pohody a zábavy.
„Hody, hody doprovody, dejte medu, žádné vody,
nechci vody, dejte medu, jinak od vás nepojedu.
A nakonec tetičko, dejte pěkný vajíčko“…
Taková a jiná říkadla, jarní písně i koledy si pro nás všechny hned
v úvodu připravily děti z chelčické mateřské školky pod vedením jejich paní učitelek. Mohli jsme si každý zakoupit velikonoční tombolu a vyhrát krásné jarní květinky, velikonoční pečené beránky, zajíčky či ručně zdobená vejce a pomlázky. Ani v letošním roce nechyběla u jednotlivých stolů mnohá velikonoční tvoření s hospodyněmi
z Klubu pohody a zábavy. S paní Hankou Píchovou a slečnou Píchovou jsme si mohli voskovou technikou namalovat a nabarvit vajíčka,
u paní Jany Babické nazdobit výborné velikonoční perníčky, u dalšího stolu u paní V. Jakubcové a H. Turkové si děti tvořily veselý jarní
zajíčkový květináč a u paní D. Slavíkové a H. Novákové si ho mohly
dozdobit jarní zelení a mnohými velikonočními dekoracemi. Skořápky ze slepičích vajec naplněné voňavým řeřichovým semenem jsme
plnili u paní M. Šmídové a u paní K. Došlíkové a slečny A. Vítovcové děti vyráběly pestrobarevné „zápichy“ do květináčků v podobě
veselých zajíčků, čtyřlístků, oveček či vajíček. Nechybělo ani tradiční vyrábění pomlázek z osmi proutků, které nás učil pan M. Dušek.

Večer byl také v zajetí maškar, ale už
dospělejších. Opět se tancovalo, povídalo, smálo – veselá zábava panovala
nejen díky hudební skupině Fontána, ale
také díky samotným účastníkům v maskách, které letos byly obzvláště povedené. Jako nejlepší maska byl vyhodnocen Shreck, další následovali Battman a
Teletubbies. Příjemnou zábavu dovršila
bohatá tombola (např. domácí uzené od
Slavíků).
Děkujeme ženám z klubu KPZ za pečlivou několikadenní přípravu a také všem
sponzorům, kteří přispěli do tomboly.

Odnášeli jsme si kromě mnohých krásných velikonočních dekorací
plno jarní svěží nálady a také radosti ze setkání s přáteli či sousedy.
Děkujeme všem, kteří se nebáli dát kousek sebe ostatním a připravili nám milou oslavu letošní Květné neděle.

M. Cinádrová

Klára Kavanová Mušková
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Výroční zpráva zpráva o činnosti FK Chelčice za rok 2009
FK Chelčice má k 31. 12. 2007 celkem 166 členů včetně všech platných registrací. Přispívajících členů je asi 35, aktivních hráčů pak
28, dětí v kategorii přípravek 18. V těchto počtech nejsou samozřejmě hráči hostující z jiných oddílů.
V průběhu kalendářního roku 2009 nás neopustil z důvodu úmrtí
žádný z našich členů.
Z činnosti klubu za loňský rok bych chtěl zrekapitulovat zejména
tyto jeho aktivity:
Základní a hlavní náplní klubu je samozřejmě sportovní činnost.
Zde fotbalový klub Chelčice v uplynulé sezoně 2008-2009 reprezentovala tři mužstva – muži A v O.P. Strakonicka, muži B ve IV.třídě a starší přípravka taktéž v O.P. Družstvo přípravek startuje v probíhající mistrovské sezoně vůbec poprvé v historii klubu.

A mužstvo
V loňském ročníku a na podzim 2009 vedl tréninky a zápasy áčka
František Šobor. Na hostování byli získáni z Vodňan a Netolic. Kopenec, Sasko, Brůžek, Remta a Ondok, od letošního jara navíc Rothschedl.
Zde bych chtěl vyzdvihnout zejména vstřícné jednání vodňanského výboru, kdy se po delší době podařilo nastavit přijatelnější vztahy nejen co se týče výměn hráčů, ale i vzájemné užší spolupráce. Jak
všichni jistě víte, proběhla i předběžná jednání o sloučení obou klubů v nový subjekt, ale pro složitost zejména majetkových vztahů se
prozatím od tohoto záměru ustoupilo.
Nicméně bych chtěl znovu apelovat na výbor a členy našeho klubu,
aby se touto myšlenkou zabývali i do budoucna, protože zde vidím
možnost, jak ve stále složitějších podmínkách udržet fotbal nejen v
Chelčicích, ale na celém Vodňansku na přijatelné úrovni, oprostěný
od dřívějších vzájemných neshod mezi jednotlivými oddíly a mající
nějakou společnou koncepci.
FK Chelčice by jako druhý nejvýznamnější a největší oddíl Vodňanska měl mít zejména z hlediska práce s mládeží na takovéto spolupráci prioritní zájem.
Po roční pauze se někteří hráči zúčastnili soustředění v Blatné. O
zhodnocení soustředění, přípravných zápasů, ale i uplynulé sezony
a podzimní části soutěže bude ještě mluvit trenér František Šobor.
Na hostování v Katovicích zůstává nadále brankář Honza Vitáček,na Pražáku pak Honza Šuba.
K výsledkům béčka se vyjádří ještě trenéři Petr Pícha a Pavel Kortus, ale myslím si, že stále trvá problém s disciplínou některých hráčů, a výbor FK se i s ohledem na avizované omluvenky pro jarní část
soutěže dále vážně zabývá otázkou dalšího působení tohoto mužstva
v příštím soutěžním ročníku. Teď bychom měli alespoň se ctí dohrát
jarní část soutěže.
Po dlouhodobé snaze se výboru FK Chelčice podařilo na počátku
předloňského podzimu ustanovit družstvo přípravek (6 – 10 let),
které se nejprve pod vedením trenéra pana Jaroslava Vondráška a
některých tatínků připravovalo mimo mistrovské soutěže a následně se zúčastnilo soutěže 4+1. Od nového soutěžního ročníku pak
startuje v O.P. starších přípravek. Původně jsme sice měli přihlášenu i soutěž mladších, ale těsně před zahájením soutěže jsme ji museli z důvodu nedostatečných kapacit u realizačního týmu odhlásit.
Mužstvo se schází k tréninkům pravidelně dvakrát týdně. Po dobu
zimních měsíců pak mělo zajištěnou tělocvičnu na ZŠ Bavorovská.
Chtěl bych poděkovat tímto zejména Jardovi Vondráškovi za jeho

práci u tohoto mužstva a za nábor dětí, protože podchytit v dnešní
době děti a zejména rodiče k fotbalu je čím dál složitější. Za práci a
prostředky u tohoto mužstva bych chtěl také samozřejmě poděkovat
zejména Markovi Kvasničkovi,Honzovi Nováčkovi, Pavlu Dudákovi,Pavlu Podlahovi,Radku Vlčkovi a všem rodičům za jejich obětavost a přístup, za pečlivou a vysoce odbornou přípravu těchto dětí
jako budoucnosti Chelčického fotbalu.
Prioritou výboru FK, ale i obce je nadále udržení a všestranná podpora mládežnických mužstev. Otázkou zůstává, jakým způsobem
se bude řešit působení dětí končících v této kategori v žákovských
mužstvech.
Apeluji tímto na nový výbor a všechny členy klubu k zajištění pravidelného náboru dětí a zapojování kvalitních trenérů zejména z řad
hráčů a rodičů v obou věkových kategoriích přípravek, abychom do
budoucna měli i nadále pro náš fotbal dostatek vlastních odchovanců.
Děkuji také jménem výboru za velký kus pravidelné a poctivé práce, kterou odvedli u žáků v loňské sezóně trenéři Petr Štěch a Lukáš Říha.
V sobotu 19. 7. 2009 se v Chelčicích konal již 37. ročník turnaje
o pohár Petra Chelčického.
Výsledky 37. ročníku Turnaje Petra Chelčického:
FK Chelčice - DJK Grattersdorf 4:0 (2:0) Remta 4
Sokol Běšiny – Blaník Strunkovice nad Blanicí 1:2 (1:0) Kolář (p)
– Machala (p),Brabec
O 3.místo: DJK Grattersdorf – Sokol Běšiny 2:3 po penaltách Geis
2 – Šťastný 2,Bulka
Finále: FK Chelčice – Blaník Strunkovice nad Blanicí 4:1 (1:1)
Remta 2,K.Kortus,Šuba- Brabec
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jaroslav Cinádr – Strunkovice
Nejlepším brankářem Jan Chalupský – Chelčice
Nejlepší střelec Michal Remta – Chelčice
Celý turnaj řídili rozhodčí:
Václav Albrecht, Miroslav Ruso, Marek Mráz
Chelčice nastupovaly v následujícím složení:
Jan Chalupský Pícha, Kopenec, Hucek, Jakš, K. Kortus, Šácha, Valenta, Ondok, Remta, Sasko, P. Koutský, Turek, Lácha, R.Kapusta, F.Šuba.
Předzápas starých gard:
FK Chelčice – Kaplice 7:0 (2:0) Buchtele 2,Charamza 2, Hrachovec 2,Petr Pícha
Sestava: M.Babický- J.Pěsta, Šíma, V. Sochor, Petr Pícha, Celý,
Charamza, Buchtele, J. Hrachovec, Vorel, Tesař, Michálek, Bláha
Součástí turnaje bylo i předání poháru a medailí vítězi okresního
přeboru žáků mužstvu FK Chelčice.
Turnaj navštívil i jeden z adeptů české reprezentace Roman Bednář, momentálně hráč anglického týmu West Bromwich Albion, který skončil v uplynulém ročníku Premier League na posledním dvacátém místě.
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Ostatní aktivity klubu mimo hřiště:
V únoru letošního roku se členové FK zůčastnili po skupinách koordinovaných K. Kortusem několika brigád na rekonstrukci fary. Bude
ale potřeba další brigádnické pomoc ještě v průběhu jara zejména na
stavbě nového podia na kurtech. Měli by se zapojit i další členové
klubu,kteří se zatím zúčastnit nemohli, ale asi bude potřeba to ještě jednou otočit.
Veškerý nemovitý majetek FK pak byl v průběhu předminulého roku
převeden do vlastnictví obce zejména za účelem lepších následných
možností investic do tohoto majetku prostřednictvým dotačních prostředků. Ale tento převod musel být prozatím vzat zpět z důvodu desetileté blokace majetku, který FK získal na svůj LV od ČSTV prostřednictvím úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Tento převod bude tedy nutno zrealizovat znovu v roce 2012.
Obec také na sklonku roku 2007 zakoupila a předala do užívání klubu nový travní traktor Honda v hodnotě 110 000 Kč, který je samozřejmě k dispozici pouze FK.
Samozřejmostí ze strany obce je také bezúplatné poskytování prostor šaten a Sportbaru pro činnost klubu včetně úhrady veškerých
energií a praní dresů.
Tady bych chtěl požádat všechny, kdo tyto prostory využívají, o hospodárné chování se k tomuto majetku. Obec dále přispívá i na úhradu nákladů na dopravu k zápasům zejména mládeže a tradičně dodává i poháry a ceny pro pouťový turnaj.
Za tuto všestrannou podporu bychom měli zastupitelstvu obce vyslovit poděkování.
Poděkování patří i správcům hřiště Pavlům Kortusům st. a ml. , kteří
se starali o přípravu hrací plochy a zázemí šaten. Dále pak paní Martině Lukešové za praní dresů a vedení účetnictví a v neposlední řadě
také panu Františku Vlkovi.
V loňském roce jsme podali i žádost o krajský grant na zřízení vodního zdroje pro závlahy hřiště. Ale nebyli jsme úspěšní a v nejbližší době, pokud neseženeme nějakého silného sponzora, obec nebude tuto záležitost moci zaštítit. Nutnou opravu potřebují také sítě za
brankami a střídačky.
I nadále platí, že bychom měli také zajistit pravidelné vybírání
vstupného a členských příspěvků, určitě to není zanedbatelná položka rozpočtu.
Dále jsme tradičně pořádali sportovní ples letos v Libějovicích,
účast na něm byla ještě trochu horší než loni a stále zdaleka nedosahuje lepších časů z minulosti.
U příležtosti turnaje Petra Chelčického jsme pořádali tradiční pouťovou zábavou.
Na zakončení mistrovských soutěží jsme připravili dokopnou s občerstvením.
Děkujeme též všem sponzorům, kteří jakkoliv přispěli k chodu FK
Chelčice. Zejména pak fi. Jihočeská drůbež a.s. a jejímu zástupci
a zároveň našemu hráči Martinu Šáchovi za významnou pomoc na
chodu oddílu.
Závěrem chci poděkovat jménem pana předsedy Ivana Kántora také
celému stávajícímu výboru za vykonanou práci, novému výboru pak
hodně invence a elánu, hráčům za jejich výkony a všem pak popřát
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pevné zdraví a úspěch v další sportovní kariéře a životě.
Jménem nás všech tady pak poděkovat i Ivanovi za dlouholetou práci ve funkci předsedy oddílu.
Chelčickému fotbalu celkově pak přeji alespoň takové sportovní
úspěchy a související činnost jako v uplynulém roce.
za FK Chelčice Jiří Iral st.
jednatel oddílu

Usnesení z výroční členské schůze FK Chelčice
konané dne 19. 3. 2010
Výroční členská schůze schvaluje:
1. Jednací řád, volební řád a program VČS.
2. Řídícího schůze Jiřího Irala st.
3. Mandátovou komisi ve složení: Pěsta, Šácha.
4. Návrhovou komisi ve složení: Iral st., Karel Kortus.
5. Návrh plánu činnosti na rok 2010.
Výroční členská schůze bere na vědomí:
1. Rezignaci předsedy Ivana Kántora a členů výboru Pavla Píchy a
Martina Šáchy.
2. Zprávu o činnosti FK Chelčice za rok 2009.
3. Zprávu revizní komise o hospodaření oddílu za rok 2009.
4. Zprávy vedoucích a trenérů mužstev.
Výroční členská schůze volí:
1. Předsedou FK Chelčice pana Petra Nováka.
2. Členy výboru: Jiří Iral ml. – jednatel, Jan Pěsta – místopředseda,
Jindřich Turek st. – hospodář, Pavel Kortus st. – člen výboru, Karel
Kortus – člen výboru, Jiří Iral st. – člen výboru.
3. Revizní komisi ve složení: Vojtěch Valenta, Ivan Kántor, Petr Valenta.

Oznámení
Vážení spoluobčané,
protože jsme učinili zásadní rozhodnutí prodat dům v Chelčicích a
přestěhovat se do bytu v Českých Budějovicích, chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem občanům obce za krásné roky života strávené s Vámi. Hlavně chceme poděkovat našim skvělým sousedům rodině Konvičkových. Byli jsme v Chelčicích šťastni a krásně se nám
zde žilo. Nikdy nezapomeneme na malebné Chelčice ani na jejich
obyvatele, na které budeme jen v dobrém vzpomínat.
Přejeme Vám všem hodně zdraví a štěstí.
			
			

S úctou
Manželé Hana a František Tupcovi

V Chelčicích 31. března 2010

Zpravodaj obce Chelčice vydává Obecní úřad Chelčice v nákladu 200 ks pod r. z. RR/330727/99.
Šéfredaktor, korektury a redakční práce: Markéta Cinádrová, sběr a příprava příspěvků: Martina Lukešová, Klára Kavanová Mušková1, sazba: Václav Mach, tisk: Obecní úřad Chelčice.

V aktuálním čísle mohou být uveřejněny pouze příspěvky dodané do 15. dne předešlého měsíce před uzávěrkou. Na všechny uvedené příspěvky mají výhradní práva jejich autoři, další publikování je dovoleno pouze se souhlasem redakční rady. Předplatné je možné zajistit na
Obecním úřadě v Chelčicích. © 2010 OÚ Chelčice
OÚ Chelčice 123, 389 01 Vodňany, tel.: 383 382 479, e-mail: info@chelcice.cz, http://www.chelcice.cz
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Blatná B - Chelčice
NE
Chelčice – Bavorov
SO
Sedlice B – Chelčice
NE 15,00
Chelčice – Hoštice
SO

Dražejov – Chelčice
SO
Pražák – Chelčice
SO
Chelčice – Malenice
SO
Poříčí – Chelčice
SO
Chelčice – Volyně
SO
Lom – Chelčice
SO 14,00
Chelčice – Cehnice
SO
Pracejovice – Chelčice
SO
Chelčice – Osek B
SO

27. – 28.3.
15:00

24. - 25.4.
17:00
1. - 2.5.
17:00
8. - 9.5.
17:00
15. - 16.5.
17:00
22. - 23.5.
17:00
29. – 30.5.
17:00
5. - 6.6.
17:00
12. - 13.6.
17:00
19. – 20.6.
17:00

17. - 18.4.
17:00

3.- 4.4.
16:30
10. – 11.4.
16:30

MUŽI A  OP

Datum
Úřední začátek

Balvani B – Chelčice
NE
Chelčice – Libějovice
NE
Sousedovice B – Chelčice
NE

volno

Chelčice – Volyně B
NE
Lnáře B – Chelčice
SO
Chelčice – Číčenice
NE
Cehnice B – Chelčice
NE 15,00
Chelčice – Drahonice
NE

Nišovice – Chelčice
SO

MUŹI B – IV.třída

Chelčice – Bělčice
SO 11,00

volno

Chelčice - Vodňany
SO 11,00
Bavorov - Chelčice
SO 13,30
Chelčice - Volyně
SO 11,00
Osek - Chelčice
hlásí
Chelčice - Katovice
SO 11,00
Chelčice - Sedlice
SO 11,00

Chelčice – SK 1908 B
NE 10,00
SK 1908 B – Chelčice
SO 10,00
Chelčice - Blatná
SO 11,00
SK 1908 A - Chelčice
SO 10,00

PŘÍPRAVKA st. – OP

www.chelcice.cz/fk chelcice-fotbal

Finále ČP
ST 2.6.
17,30

Český pohár

FK CHELČICE
CHELČICE rozpis utkání – JARO 2010
2010

Další informace: Slavík F.
Chelčice 120
Mob.: +420 604244196
mail: frlavik@centrum.cz

Slavnosti květů 2010 ®
9. ročník tradiční cykloturistické akce se koná
dne 1. května 2010 v 9,00 hod.
se zahájením a startem v Chelčicích.

pořádají
Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí
ve spolupráci s Místní akční skupinou „Rozkvět zahrady jižních Čech“, občanským
sdružením „Mája-Tvořivé Chelčice“, Unií ovocnářů jižních a západních Čech
a firmou Zemcheba, s.r.o. Chelčice
Dovolte nám, abychom Vás pozvali na naši slavnost květů jako slavnost základu budoucí úrody. Chceme se s Vámi podělit
o krásu kvetoucích stromů ovocnářského kraje, krásu zdejší krajiny a v neposlední řadě si s Vámi připomenout historii,
historické památky našeho kraje, ale i průkopníky pěstování ovoce na jihu Čech.
Jarní období roku je čas probouzení pučení a kvetení ovocných stromů; toto období se obzvláště zde vyznačuje zvláštní
neopakovatelnou atmosférou. Celá oblast se odívá do sněhobílé barvy protkané různými odstíny jarní zeleně lesů, lesíků a
stromořadí, odrážející se v hladinách nesčetných rybníků a rybníčků. Mezi tím se na čerstvě rašící trávě luk pasou koně a dobytek.
K tomu všemu malebný vzhled jihočeských vesniček dokresluje jedinečnou scenérickou hodnotu tohoto kraje.
Velice rádi bychom se s Vámi podělili o všechnu tu krásu, a proto jsme připravili na toto období kvetení ovocných stromů
projížďku na kole či pěší procházku po místních komunikacích, vedoucích rozkvetlými ovocnými sady.
Během cesty je možné navštívit kulturní a historické pamětihodnosti oblasti, ochutnat zdejší tradiční výrobky
a samozřejmě se občerstvit na trase v otevřených hostincích.
Jedná se o pravidelnou cykloturistickou akci, která se koná každoročně v měsících květnu a září.

Výchozí místo:

Sportbar v Chelčicích – v 9,00 hodin. Další zájemci se mohou připojit kdekoli na trase, případně i samostatně projíždět trasou.
Trasy pro pěší:
1. Chelčice, Truskovice, Lomec, Libějovice, Chelčice
2. Lhenice, Mičovice, Ratiborova Lhota, Třebanice, Hradce, Lhenice
3. Lhenice, Třešňový Újezd, Vodice, Lhenice
Trasa pro cyklisty je značena dopravním značením jako „Ovocnářská cyklostezka“ logem mikroregionu Chelčicko-Lhenického:
Chelčice, Dlouhá Ves, Truskovice, Lomec, Krtely, Setuň, Kratochvíle, Žitná, Třebanice, Ratiborova Lhota, Mičovice, Lhenice, Netolice, Malovice,
Libějovice, Chelčice

Informace pro účastníky:
Celou trasu jízdy cyklistů bude doprovázet zabezpečovací vozidlo s občerstvením, připravené pomoci při poruchách a v případě zranění provést základní
ošetření.
Kontakt na doprovodné vozidla a jejich posádku: p. Tůma Václav 777 790 770, 606 636 339.
V místech jednotlivých zastávek je po celé trase zajištěna možnost občerstvení a ochutnávky místních produktů.
Zemcheba, s.r.o. pořádá 1. 5. od 19 hod v jídelně tradiční „zpívánky“. Hraje multiinstrumentalista Víťa Šebek.
Ve výchozím místě budou připraveny u prezence informační materiály o mikroregionu s mapou celé této oblasti. V obcích Lhenice a Chelčice je
možnost ubytování: Chelčice – ubytovna – kontaktní osoba – pí. Jana Babická (tel. 383 382 236). Lhenice - ubytovna – kontaktní osoba
p. Grywacz (tel. 388 321 180).

